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Artur en het spookschip 
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DE VUURTOREN 
 
Om toegang te krijgen tot de rede, moet je eerst luisteren naar Artur. Dan klik je op de radio 
en tenslotte klik je opnieuw op Artur. Je avontuur gaat van start! 
 
 
OPDRACHT A - OP DE “SANS PAREIL” 
 
De eerste taak die moet volbracht worden, is het samenbrengen van de zes voorwerpen om het 
kanon te laden. 
Er zijn drie voorwerpen op het eerste scherm (het bovendek, waar het kanon staat):  

- de kanonskogel 
- de handspaak (de houten staaf op de achtergrond) 
- de stamper (een kleine knots links van de touwen). 

Drie andere voorwerpen bevinden zich op het achterdek (vanuit het eerste scherm naar links, 
het is het decor met het roer).  Daar vind je: 

- de lontstok (op de voorgrond, het is een stokje waar de lont is rondgedraaid) 
- een kardoes (een zakje met poeder dat in de schaduw ligt)  
- een kanonwisser (die gebruikt wordt om het kanon schoon te maken, een grote stok 

met een prop aan het uiteinde). 
 
De tweede taak is het laden van het kanon.  De voorwerpen moeten in een bepaalde volgorde 
over het kanon geschoven worden. De volgorde is: de kanonwisser, de kardoes, de stamper, 
de kogel, de handspaak en de lontstok. Deze volgorde staat ook beschreven in het handboek 
voor de volmaakte scheepsjongen. Je vindt het handboek terug in de vuurtoren. 
 
Als het kanon geladen is, volgt een ontploffing en krijg je toegang tot het spel waar je de 
spoken moet uitschakelen.  Er is geen trucje om dit spel te winnen. Volhouden is de 
boodschap. 
 
De volgende taak is om vijf nieuwe voorwerpen voor het spook te vinden:  

- twee kardoezen 
- een beker gevuld met water 
- een fles rum 
- een druiventros (tros kanonskogels). 

De druiventros bevindt zich op de voorplecht (toegang via de rechterkant van het decor met 
het kanon). De tros is gemakkelijk te vinden op de brug, klik erop om hem op te rapen.  De 
beker vind je in het waterruim van de boot (via het kleine luik in het decor van het kanon).  
Vervolgens klik je op de ton die bovenaan rechts staat (als je even wacht valt er een druppel 
uit de ton).  Dan begint het spel met de tonnen. Zo kom je door het labyrint: 
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Vervolgens neem je de beker die intussen is verschenen en dompel je hem onder in de ton.  
Niet vergeten om al je voorwerpen in de zak te steken. 
 
De kardoezen vind je in het poederruim. Daar kom je via het waterruim (toegang bevindt zich 
aan de rechterkant).  Eerst moet je het spel van de ontmijner winnen.  Luister goed naar de 
instructies want er is geen kant en klare oplossing: de mijnen liggen willekeurig verspreid.  
Eenmaal gewonnen, volg je de aanwijzigingen van Frank Stuk om de kardoezen te vinden. 
Vergeet ze niet mee te nemen!  
De fles rum steekt in een kleine koffer in de kajuit van de kapitein. Je komt er via met het 
achterdek. De ingang bevindt zich achteraan. Zie je de koffer, rechts van het bed van de 
kapitein?  Open hem met een sleutel die verborgen is onder de maquette in de fles. Om de 
sleutel te nemen, klik je op de maquette en speel je het spel van de zeilen. 
 

 
 
Heb je het spel gewonnen? Schuif dan de sleutel op de koffer en neem de fles rum. 
 
Als je de 5 voorwerpen gevonden hebt, moet je terug naar het kanon. Sleep je voorwerpen op 
de bewegende cirkel op de vloer. De te volgen volgorde is: de kardoezen, de tros 
kanonskogels en de beker. 
 
 
OPDRACHT B - OP DE “SANS PAREIL” 
 
Je vertrekt op het bovendek en gaat dan naar rechts, tot op 
het voordek. Daar ontmoet je de schim van de matroos. Die 
zal je vragen om hem te volgen naar de mars van de 
fokkenmast.  Om toegang te krijgen tot de mastkorf, klik je 
op het want op de achtergrond.  De eerste keer dat je er in 
klimt, krijg je toegang tot het spel van het want. Hiernaast 
zie je een voorbeeld van een parcours. 
 
 
Eenmaal toegekomen bij de mastkorf, zal de matroos een 
liedje zingen en daarna toont hij je zijn tatoeage. Kijk er 
goed naar. De matroos zal je vragen om zijn zak te nemen. 
Klik op de zak en speel het spel met de knopen. Dit is een 
vrij eenvoudig geheugenspel. De plaatsing van de kaarten is 
toevallig, er is dus geen standaardoplossing. 
 
Heb je het spel gewonnen, dan komt de zak naar beneden. Klik er op om hem te openen. Een 
gouden tip: neem de “marlpriem” (het puntige voorwerp in de zak) nu al mee. Dan hoef je er 
later niet meer naar te zoeken. 
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Eenmaal je de marlpriem hebt, moet je terug naar beneden.  Als je terug op het voordek bent, 
ga je naar rechts, naar de snebben.  Daar klik je tweemaal op de geschutspoort met de 
doodskop. Je komt terecht in het spel met de vijf fouten. Hieronder vind je de oplossing: 
 

 
 
Heb je het spel gewonnen, dan zal de geschutspoort opengaan en komt de vlag naar buiten. 
 
Nu moet je de marlpriem nemen en hem op de vlag leggen om de naad los te tornen. De 
parels verschijnen. 
 
Gefeliciteerd, deze twee opdrachten zijn voltooid. 
 
 
OPDRACHT C - OP DE “PARAGUAY” 
 
De opdracht begint bij de verrekijker. Eerst zie je de voorsteven van de boot. Klik links: zo 
kom je bij de boeg.  Vervolgens klik je op de vlaggen om het eerste spel te starten. Dit is het 
ontcijferingsspel.  De oplossing van het spel is : “De kok zit in de ketel van de duivel”.   
Als je dit spel hebt gewonnen, kom je terug bij de boeg. Ga dan naar het midden van de 
pakketboot (klik hiervoor op de vlaggen) en klik rechts om aan boord te komen. 
 
Als je aan boord bent (op het bovendek), ga je links naar omhoog. Je kunt je oriënteren aan de 
hand van de lichtflits die even te zien was. Nu kom je terecht op de brug van de kapitein.  
Klik hier op alle instrumenten: de scheepstelegraaf, de telefoon en de roterende patrijspoort.  
Bij het venster verschijnt een boodschap: een tip om de ketel te vinden (de machinekamer) en 
de haak van de kok (uitleg wordt gegeven tijdens het spel). 
Ga dan terug naar het bovendek en naar de eerste klasse kajuit. De toegang bevindt zich 
uiterst rechts. 
 
In de eerste klasse kajuit kun je de lamp meenemen en lees je de brief en het menu. Bij het 
lezen van het menu krijg je toegang tot een spelletje mastermind. Als je het spel wint, krijg je 
een morsecode die later van pas zal komen. Ga terug naar het bovendek en dan naar de 
machinekamer; dat is naar rechts en dan door de deur die op een kier staat. 
Je komt bij het labyrint van de Paraguay waarvan je hieronder de oplossing vindt. Je moet 
deze vijftien stappen volgen: 
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Heb je het labyrint overwonnen, dan krijg je toegang tot de machinekamer.  Klik op het grote 
wiel (de rem van de machine) en een nieuw spel begint. Hieronder vind je de oplossing: 
 

 
 
De geest van de kok verschijnt en zingt zijn liedje.  Dan vraagt hij aan Artur om zijn haak te 
vinden. 
Daarvoor moet je terugkeren naar het bovendek (naar rechts) en daar naar links langs de deur 
die op een kier staat. Zo kom je in het bagageruim. 
 
Klik op de reiskoffers: je krijgt toegang tot het geheugenspel. Heb je het spel gewonnen, dan 
verschijnt de reiskoffer die je zoekt. Sleep de morsecode (die in de zak zit) naar Artur. Het 
einde van de opdracht volgt automatisch. 
 
 
OPDRACHT D - OP DE “REALE” 
 
Artur komt terecht op het hoofddek van de galei. De geest van de timmerman verschijnt en 
zingt zijn liedje.  Dan geeft hij de opdracht. Vervolgens ga je ofwel naar links, ofwel naar 
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rechts. Het is aan te raden naar rechts te gaan: daar vind je het fluitje van de opzichter. Ga je 
naar links, dan ontmoet je de geesten van de Reale (decor van het tussendek). Om voorbij hen 
te komen, moet je het hele moeilijk spel van het tussendek winnen. Het is dus echt beter om 
naar het achterdek van het schip te gaan zodat je alvast het fluitje van de opzichter in je bezit 
hebt: het fluitje helpt je om je te wapenen tegen de geesten. 
 
Op het achterdek ontmoet Artur de Zonnekoning die hem een nieuwe proef oplegt: het spel 
van Simon de galeislaaf.  Je moet de roeistijlen nabootsen die Frank Stuk je dicteert. Dit is 
nog maar eens een behendigheidsspel zonder pasklare oplossing. 
Heb je het fluitje te pakken? Ga dan naar het tussendek: verlaat het scherm van het achterdek 
en vervolgens ook het scherm van het hoofddek en ga naar links. 
 
Je staat weer oog in oog met de geesten.  Sleep het fluitje naar Artur zodat hij erop kan fluiten 
en de geesten kan verjagen. 
De doorgang is nu vrij en je kunt naar de gereedschapskamer. Klik hiervoor op het valluik. Ga 
dan de voorsteven van de boot (klik op de achtergrond). 
 
Als je kiest om naar de voorsteven van de galei te gaan, zul je de fee ontmoeten die 
opgesloten is in een kooi. Om bij de kooi te komen, moet je het raderwerkspel van Simon 
winnen (zelfde type spel als het spel van Simon de galeiboef). Om toegang te krijgen tot dit 
spel, klik je op de hendel die zich voor Artur bevindt. Win je het spel, dan nadert de kooi, 
maar Artur kan de fee nog altijd niet bevrijden. Hij heeft een zaag nodig om de tralies van de 
kooi door te zagen. Daarvoor moet je naar de gereedschapskamer. Klik hiervoor rechts en dan 
op het valluik voor de mast op het tussendek. 
 
In de gereedschapskamer klik je op de vloer (om het even waar) en het spel met de 
instrumenten van de chirurg begint. Je moet het juiste geluid vinden bij elk instrument.   
Hieronder vind je de oplossing: 
 

 
 

Na afloop van het spel krijg je de zaag. Neem ze mee en keer terug naar de voorsteven van het 
schip om de fee te bevrijden. 
Wanneer je op de voorsteven aankomt, sleep je de zaag naar de kooi: je bent aan het einde van 
deze opdracht beland. 
 
 
OPDRACHT E – OP DE “MARYVONNE” 
 
Op de Maryvonne verschijnt de stuurman. Hij zingt zijn liedje en geeft Artur een nieuwe 
opdracht. Daarna verdwijnt hij. Artur neemt de blauwe roeiriemen die half verstopt liggen 
tussen de koorden. De riemen geven je later toegang tot de sloep. Dan ga je naar links. 
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Je komt bij de boeg van de Maryvonne. Klik op de kapotte fuik. Het spook zal Artur vragen 
om het roer te nemen. Je moet dus terug naar de achtersteven van de Maryvonne. Daar klik je 
op het roer. Zo krijg je toegang tot het navigatiespel. Hieronder vind je de oplossing: 
 

   
 

 
 
 
Heb je het spel gewonnen, ga dan opnieuw naar de voorsteven en klik op de verrekijker.  Je 
komt in een nieuw spel: het spel van de ontmijner van de fuiken. Er is geen oplossing voor dit 
spel, enkel logisch denkwerk kan je helpen. 
 
Als het je gelukt is, ga je automatisch terug naar de voorsteven. De fuiken met de kreeften 
liggen aan dek. Een nieuw spel begint, het kreeftenspel. Hier ook: géén kant en klare 
oplossing! 
 
Als alle kreeften gesorteerd zijn, klik je op de zes lege fuiken en een bord verschijnt. Artur 
moet het aandachtig bekijken en in zijn zak steken. Dan ga je naar de achtersteven (de 
toegang is rechts) en klik je op de meertros rechts om zo in de sloep te komen. 
 
Zit je in de sloep, dan moet je naar links tot bij een plaat met cijfers erop. Klik op deze plaat, 
keer terug naar rechts. Neem het bord uit de zak en plaats het op de voorziene plaats. Het spel 
met de ontcijfering van de Maryvonne begint. De oplossing is: “in de boei”. 
Je moet dus terug naar de achtersteven van de boot (klik hiervoor terug op de meertros) en 
daar moet je klikken op de boei die op het dek ligt. 
 
Je missie op dit schip is voltooid. 
 
 
OPDRACHT F – SLOTSPEL 
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Je moet naar de kajuit van de kapitein op de Sans-Pareil. Daar zie je rechts een gesloten deur.  
Neem de sleutel die niet in dezelfde richting als de andere ligt uit de zak en sleep hem naar het 
slot van deze deur. De deur gaat open en je kunt binnengaan. 
 
Dit is de Heilige Baard. Je moet de koffer openmaken met de vier sleutels die je bezit: 
 

 
 
Als de koffer open is, klik je op de sabel en neem je alle voorwerpen uit de koffer tot je 
toegang krijgt tot de kaart (afbeelding hieronder). 
 

 
 
1/ selecteer het kompas (het instrument links dat lijkt op een windroos) en klik dan op deze 
boom 
2/ je moet op deze vuurtoren klikken als je het kompas hebt geselecteerd 
3/ je moet op deze zone klikken als je de steekpasser (die lijkt op een schoolpasser) hebt 
geselecteerd 
4/ dit is de plek waar de entering heeft plaats gevonden. 
 
Als je de vier voorgaande handelingen correct hebt uitgevoerd, begint de animatie van de 
entering. 
Vervolgens kom je automatisch terug in het scherm met de verrekijker (met het vlot op de 
achtergrond). 
 
Klik op het vlot en je krijgt een close-up van het vlot met Frank Stuk. Klik opnieuw op het 
vlot en je bent aan boord. Zie je Artur in duikerspak? Klik dan op de pomp: Artur springt in 
het water. 
 
Je bent nu in het eindspel van “Artur en het spookschip”: het platformspel, waarvan je 
hieronder de oplossing vindt. 
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Als je het platformspel gewonnen hebt, kom je bij het wrak. 
 
Klik op de sabel in de zak en sleep hem naar de plaats waar de luchtbellen opstijgen. Plaats 
dan de edelstenen op het gevest van de sabel volgens dit schema : 
 

 
 
Proficiat, je hebt de vloek verbroken! Dank zij jou kan het havenfeest toch doorgaan! 
 
 
 
Zin in meer muizen-avonturen! Koop ook “Artur en de geest van het museum” 
 
Artur woont met zijn ouders op de zolder van een museum. Een zware taak rust op de schouders van 
de muizenfamilie: zij zijn de bewakers van de tentoongestelde kunstwerken. Maar op een stormachtige 
avond ontsnapt de vreselijke vloek van het museum uit het schilderij waarin hij gevangen zat…De 
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akelige kwelgeest werpt zich op alle schilderijen en richt heel wat schade aan. Artur wil de schilderijen 
herstellen en komt terecht in een vreemde wereld met levensechte personages.  
 

 
 
Vraag ernaar in je boek- of multimediahandel! (ISBN 90 209 4396 0) 
 
© 2002, Lannoo Uitgeverij, Tielt. 
 

       
 

           
 

           
 

   
 

         


